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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
В ПАРАДИГМІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Після світової фінансової кризи гостро постала проблема шляхів
подальшого розвитку національних економік і міжнародного співто-
вариства в цілому. При цьому вибір концептуальної основи економі-
чної стратегії зводиться до двох альтернатив: радикальної ліберальної
доктрини та парадигми високотехнологічного розвитку. Звичайно
можливі комбінації різних елементів із наведених альтернатив.

Радикальна ліберальна доктрина ґрунтується на положеннях ри-
нкового фундаменталізму: мінімізацію впливу державних регулято-
рних інститутів у зв’язку із їх численними бюрократичними недолі-
ками і низькою ефективністю, у розрахунку на дієвість ринкових
сил і підприємницької ініціативу. В якості інструментів реалізації
такої доктрини – проведення тотальної приватизації, в тому числі
стратегічних національних підприємств і ресурсів, зокрема земель
сільськогосподарського призначення. В якості джерел фінансування
розглядаються залучення прямих та портфельних іноземних інвес-
тицій. Формування приватної власності відбувається як за рахунок
приватизаційних сертифікатів, так і шляхом формування ринку цін-
них паперів. Роль центрального банку в такій моделі зводиться до
максимального ущільнення грошової маси з метою уникнення, або
ж мінімізації інфляційних процесів. У цьому зв’язку у ст. 99 Кон-
ституції України зазначається: «Забезпечення стабільності грошової
одиниці є основною функцією центрального банку держави – Наці-
онального банку України.
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Сьогодні загальновизнаним є той факт, що спроба впровадити в
Україні радикальну ліберальну модель виявилась невдалою. А наяв-
ному «трофейному капіталізму» притаманні такі негативні риси як
тіньова економіка (близько 50 %), корпоративний державний апарат,
системна корупція клановий розподіл власності, зубожіння перева-
жної більшості населення та надвисокий рівень експлуатації. Лише
за період з 2013 до 2015 р. національний доход знизився із 183 млрд
до 90,6 млрд дол., а національний доход на душу населення склав
2,6 тис. дол. США, тобто нижче від середнього рівня у світі – 3975
дол. США [1, с. 7]. За прогнозами аналітиків TheEconomist до 2050
р. середньорічне зростання ВВП за умов незмінної економічної по-
літики складе 1 %, а чисельність населення скоротиться до 32 млн
чол. [2, с. 9]. У цьому зв’язку при запозиченні імпортних концепцій
варто зважувати на зарубіжну практику. Зокрема в 1820-х роках лі-
дери США закликали свій народ: «Не робіть того, що вам кажуть
робити англійці, а робіть те, що англійці робили самі».

Зважуючи на повне розчарування не лише населення України, а й
Західної Європи та США про можливості використання західної мо-
делі ринкової економіки в Україні експертне співтовариство та про-
гресивні бізнесмени пропонують перехід від сировинної моделі ко-
лоніального типу до створення високотехнологічної національної
економіки шляхом оптимального поєднання ефективного державно-
го регулювання та сучасних ринкових механізмів. Конкретизація
цих шляхів має здійснюватись у двох ключових сферах:

1) активної індустріальної політики нового типу і кластерних
стратегій, ланки яких пов’язані із стимулюванням розвитку вироб-
ництва високотехнологічних виробів і послуг, нарощування глоба-
льної конкурентоспроможності національної економіки, формуван-
ня середнього класу насамперед за рахунок власників невеликого
бізнесу, технологічного підприємництва, зростання зайнятості та
доходів населення;

2) реального, а не декларативного, поліпшення інвестиційного
клімату для залучення в Україну зарубіжних котів і технологій, на-
самперед транснаціональних корпорацій.

Звичайно впровадження парадигми високотехнологічного розви-
тку потребує перебудови системи державного управління, захисту
інституту приватної власності, здійснення інших невідкладних захо-
дів. У цьому контексті важко переоцінити роль Національного банку
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України, діяльність якого підлягає кардинальному реформуванню.
Для такої роботи створені певні передумови. По-перше, наприкінці
минулого року, нарешті було створено Раду НБУ, яка тривалий час
була відсутня, а тому національний банківський регулятор по суті
діяв безконтрольно. По-друге, на початку поточного року було
створено робочу групу із представників профільного комітету, пар-
ламенту, Міністерства фінансів, Національного банку та всіх держа-
вних банків, що має підготувати пропозиції щодо реформування ба-
нківської системи, зокрема створення Агентства проблемних
активів. По-третє, останнім часом активізувала свою діяльність екс-
пертна громадськість, зокрема Громадська колегія Ради НБУ, вища
експертна рада при Раді НБУ, банківські асоціації.

В умовах глобалізації на початку ХХІ ст. після фінансової кризи
2008–2010 років стало зрозумілою помилковість орієнтації централь-
них банків виключно на контроль лише інфляції. Справа в тому, що
центральні банки мають у своєму розпорядженні чимало потужних ін-
струментів для пере спрямування грошових потоків в інтересах розви-
тку реального сектора економіки і забезпечення його оптимального
зростання та збільшення рівня зайнятості. Тому нова парадигма цент-
рального банкінгу пов’язана не лише з інфляційним таргетуванням,
яке зазначено в нещодавно прийнятих Радою Національного банку
«Основних засадах грошово-кредитної політики» на 2017 рік і серед-
ньострокову перспективу, а з мультитаргетуванням, принцип якого
виглядає по-іншому: «Багато цілей – багато інструментів». Лише за
такого підходу можливо очікувати економічного зростання.

Конкретизація наведеного принципа центрального банкінга в
умовах парадигми високотехнологічного зростання пов’язана із реа-
лізацією таких напрямів реформування діяльності Національного
банку України:

– активізація діяльності і підвищення ефективності та відповіда-
льності новообраної Ради Національного банку на чолі із відомим
економістом Б. Данилишиним;

– забезпечити досягнення і підтримку цінової стабільності;
– розширити використання ефективних інструментів боротьби із

споживчою інфляцією;
– запровадити сучасну процентну політику на основі нарощу-

вання ліквідності банківської системи і усунення штучного блоку-
вання її ресурсів;
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– нарощування кредитної активності суб’єктів господарювання
шляхом зниження процентних ставок на основі розширення вироб-
ництва для імпортозаміщення;

– посилення прозорості ефективності і відповідальності підроз-
ділів Національного банку України, пов’язаних із банківським на-
глядом і регулюванням, пасивність яких призвела до ліквідації по-
над 90 банків і втрати значної частини банківських активів,
заощаджень населення та коштів господарюючих суб’єктів загаль-
ним обсягом близько 500 млрд грн [3, с. 9].

Таким чином, діяльність Національного банку України потребує
кардинального реформування в контексті розробленої науковою
громадськістю і практиками стратегії розвитку банківської системи
України на 2016–2020 рр., яка була схвалена комітетом Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
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РИЗИКИ ПРИ ЗЛИТТЯХ І ПОГЛИНАННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
КОМПАНІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
НА ПРИКЛАДІ ROYAL DUTCH SHELL

З часу введення євро у 2002 році цінова прозорість і стабільність
у поєднанні зі стандартизацією законодавства у Європейському Со-
юзі позитивно впливає на міжнародні злиття та поглинання. Факто-




